
Boris Johnson favorit att ta över rodret i Storbritannien
Spekulationerna kring britternas utträde ur EU och Theresa May:s varaktighet som premiärminister är fortsatt på agendan. Men lika aktuell är
frågan vem som kommer att ersätta May när hon väl lämnar posten, och oddsen pekar på att de konservativa kommer fortsätta att inneha
taktpinnen i Storbritannien.

Enligt oddsen från Unibet ser det ut att bli Londons forne borgmästare, tillika cykelentusiast Boris Johnson som flyttar in på 10 Downing Street.

– Boris Johnson har seglat upp som favorit i oddslistan, knappt före Labour-ledaren Jeremy Corbyn. Samtidigt är det inte helt osannolikt att Corbyn faktiskt
avgår under 2019. Strax bakom Johnson och Corbyn återfinns den förre justitieministern Michael Gove som spelas till oddset 7.50, säger Henrik Holm,
spelexpert på Unibet.

Nigel Farage, som leder det nya Brexit-partiet är delad sjua i oddslistan. Den forne Ukip-ledaren spelas till oddset 26 gånger pengarna. Samma odds har
det brittiska underhusets ledare, tillika Johnsons partikamrat, Andrea Leadsom.

Unibets odds på politik i Storbritannien:

Storbritanniens nästa partiledare
Boris Johnson 5.00
Jeremy Corbyn 6.50
Michael Gove 7.50
Dominic Raab 11.00
Jeremy Hunt 11.00
Sajid Javid 15.00
Amber Rudd 21.00
David Davis 21.00
Andrea Leadsom 26.00
David Lidington 26.00
Nigel Farage 26.00

Jeremy Corbyn lämnar sin post som partiledare för Labour under 2019
Ja 3.50
Nej 1.25

Alla odds på politiken i Storbritannien: https://www.unibet.se/betting#filter/politics

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet, 070-875 41 31, henrik.holm@kindredgroup.com
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